
Týdenní plán 

ŠKOLA TŘÍDNÍ UČITEL TŘÍDA DATUM 

ZŠ Kamenka Mgr. Michal Urban 3. B 8. 6. – 12. 6. 2020 

PŘEHLED 

      Vážení rodiče a moji budoucí čtvrťáci, 

  srdečně vás všechny zdravím a velmi se těším na dopisy od všech žáků, které by 
měly přijít každým dnem. Zasílám vám plán na příští týden a pro rodiče zde mám 

důležité informace. 

1.) Na naší škole začalo velké stěhování. V pátek 5. 6. 2020 byly přestěhovány 
všechny 3. třídy ze CMC a stěhování 1. a 2. tříd z prostor ZŠ Komenského 

nás brzy čeká. Proto prosím všechny rodiče, aby se podívali na e-mail 
s dopisem ředitele školy, který se týká právě tohoto stěhování.  

2.) Rodiče žáků, kteří navštěvovali školní družinu, prosím a žádám, aby ve středu 
10. 6. 2020 na Kamence, v době od 8.00 do 10.00 hod. odevzdali paní 

vychovatelce Věře Rysové klíček od šatních skříněk družinových dětí. 
3.) Přezůvky si v šatně nevyzvedli 3 žáci a výtvarné potřeby 5 žáků. Vše bylo 

zabaleno, přestěhováno a bude vydáno první týden v září. 

4.) Učebnice budou žáci odevzdávat až v září. 
5.) Vysvědčení budou žáci dostávat osobně v pátek 26. 6. 2020. Další podrobnosti 

ohledně této informace se připravují. 
 

Mějte se fajn a mnoho zdraví Michal Urban 

PŘEDMĚT POKYNY PRO DĚTI ZDROJE (ÚKOLY, ZADÁNÍ APOD.) 

ČESKÝ JAZYK Opakování slovní druhy-hledej 

podstatná jména online 

 

Opakování vyjmenovaná slova 

po B, L  

Tvary slovesa být-procvičování 

online 

 

Opakování online - vyjmenovaná 

slova po B a L 

 

Diktát – mix i/y  

 

Písemný domácí úkol – 

vyjmenovaná slova po v - řešení 

tajenek 

Vyřešené tajenky v „PS 

Vyjmenovaná slova“ na str 27 

pošlete ofocené na můj e-mail nebo 

přes Whatsapp.  

Termín: do středy 10. 6. 2020 

Procvičování I. 

 

 

Procvičování II. 

 

Procvičování III. 

 

www.umimecesky.cz 

  

 

„ PS Vyjmenovaná slova „ str. 27 

celá - 3 tajenky vyřešit a k nim 

připojit řešení dalšího zadání  

https://www.skolasnadhledem.cz/game/5879
https://www.skolasnadhledem.cz/game/5867
https://www.skolasnadhledem.cz/game/3
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PŘEDMĚT POKYNY PRO DĚTI ZDROJE (ÚKOLY, ZADÁNÍ APOD.) 

MATEMATIKA Procvičování logiky online 

formou 

Logické úlohy -  Sobokan 

 

Logické úlohy – Sudoku 

 

Domácí úkol ke kontrole - slovní 

úlohy ( procvičení dělení se 

zbytkem a sčítání, odčítání v oboru 

nad 100 )  

Pozn. Pokud úkoly vypracujete, 

řešení učitel vidí. Není třeba posílat 

e-mailem nebo přes whatsapp.  

Termín: do pátku 12.6.2020 

 

 

 www.umimematiku.cz 

 

   www.umimematiku.cz 

 

www.umimematiku.cz 

 

ANGLICKÝ 

JAZYK 

V. SOULKOVÁ 

H. 

ŽEJDLÍKOVÁ 

MOC CHVÁLÍME TY, KDO 

PRACUJÍ A PRAVIDELNĚ 

POSÍLAJÍ ÚKOLY A ONLINE 

PRACOVNÍ LISTY. 

Blíží se konec školního roku a 
tak budeme opět opakovat, ale 
přidáme si ještě nějakou novou 

slovní zásobu. 

Pondělí: 

Pracovní sešit str. 50. 
Vypracuj celou stranu Quizzy´s 

questions dle instrukcí. Číslovky 
v prvním cvičení nejen vyslov, 

ale i napiš. 

Podívej se na video Steve and 
Maggie. Snaž se porozumět, o 
čem si povídají a zapamatovat si 

názvy nábytku. 

Učebnice str. 40. Poslechni si 
písničku. Odhadni, o čem se v ní 

zpívá. Znáš nějaká slovíčka? 
Poslechni si ji pečlivě a vícekrát. 

Učebnice str. 40 dole. Nauč se 

nová slovíčka. Pečlivě si 
prohlédni obrázky a text pod 
nimi. Pusť si znova písničku, kde 

tato slovíčka vyslovují. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Video zde. 

 

 

Poslech 36, učebnice str. 40 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.umimematiku.cz/
http://www.umimematiku.cz/
http://www.umimematiku.cz/
https://www.youtube.com/watch?v=GLOX3Q7xa4k
https://www.kamenka-celakovice.cz/wp-content/uploads/2020/06/3A-TRACK036.mp3
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PŘEDMĚT POKYNY PRO DĚTI ZDROJE (ÚKOLY, ZADÁNÍ APOD.) 

Pak si pusť poslech a ukaž 

prstem na nábytek, který slyšíš 
v poslechu, opakuj výslovnost. 

 

Úterý: 

Znovu si prohlédni obrázky 

v učebnici str. 40 dole. Slovíčka 
hlasitě vyslov. 

Procvič novou slovní zásobu 
online a možná se naučíš i další 

slovíčka. Poslouchej výslovnost, 
slovíčko zopakuj a pak ho 

přiřaď. 

 

Vypracuj pracovní list 

 

Pracovní sešit str.51/1. 
Poslouchej a zakroužkuj správný 

obrázek 

 

Čtvrtek 

Pracovní sešit str. 95. 
Vypracuj test z lekce 3 

Úkol 1 – k jeho zpracování 

potřebuješ i učebnici str. 16/2. 
Nezapomínej na správné členy. 

Poslech 37, učebnice str. 40 

 

 

 

 

 

 

Online procvičování zde. 

 

 

 

Příloha - nábytek 

 

Poslech 38, pracovní sešit 51/1 

 

 

 

Poslech 39, prac. sešit str. 95  

Hotový test vyfoť a pošli své 

učitelce. 

 

vitezslava.soulkova@kamenka-celakovice.cz 

hana.zejdlikova@kamenka-celakovice.cz 

 

Mgr. Michal Urban 

Třídní učitel 3. B 

https://www.kamenka-celakovice.cz/wp-content/uploads/2020/06/3A-TRACK037.mp3
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/word-games/furniture
https://www.kamenka-celakovice.cz/wp-content/uploads/2020/06/3A-Příloha-nábytek.pdf
https://www.kamenka-celakovice.cz/wp-content/uploads/2020/06/3A-TRACK038.mp3
https://www.kamenka-celakovice.cz/wp-content/uploads/2020/06/3A-TRACK039.mp3
mailto:vitezslava.soulkova@kamenka-celakovice.cz
mailto:hana.zejdlikova@kamenka-celakovice.cz

